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UCHWAŁA NR XXX/198/2017  

RADY GMINY LICHNOWY 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późń. zm. ) Rada 

Gminy Lichnowy uchwała, co następuje: 

 

§1 

Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt 

Gminy Lichnowy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

dotyczące:  

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. 

 

§2 

1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat: 

1) za zajęcie jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł/m2/dobę, 

2) za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości - 9,00 zł/m2/dobę, 

3) za zajęcie chodnika lub ścieżki rowerowej - 3,00 zł/m2/dobę, 

4) za pozostałe elementy (nie wymienione w pkt 1-3) - 3,00 zł/m2/dobę,    

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłat: 

1) obszar zabudowany i niezabudowany -  50,00 zł/m2/rok, 

2) drogowe obiekty inżynieryjne (obszar zabudowany i niezabudowany) - 100,00 zł/m2/rok, 

3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat: 

1) Pobocza, chodniki i ścieżki rowerowe 1,00 zł/m2/dobę, 

2) za powierzchnię reklamy - 3,00 zł/m2/dobę, 

3) pozostałe elementy (nie wymienione w pkt 1-3) - 3,00 zł/m2/dobę,    

4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 4 - 3,00 zł/m2/dobę, 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.  

 

§3 

Traci moc uchwała Nr XLVII/378/06 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.10.2006 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

  

Zbigniew Rybicki 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXX/198/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 

Przedłożony projekt uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o 

drogach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązany jest ustalić stawki za zajecie pasa drogowego dla których jest zarządcą  

Podjęcie uchwały ma na celu zmianę dotychczas obowiązujących stawek za zajęcie pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, gdyż 

obecnie obowiązujące stawki zostały określone w 2006 roku uchwałą Rady Gminy Lichnowy 

Nr XLVII/378/06 z dnia 26 października 2006. 

Do dnia dzisiejszego stawki, o których mowa wyżej nie były waloryzowane. Zatem zachodzi 

potrzeba uchwalenia zmiany wysokości stawek, odpowiednich do aktualnych warunków zarządzania 

drogami publicznymi. 

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. 

 


